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أي معدودة  )ِفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدًدا ) ((أي حبيث ال يسمعون ) (( فضربنا على آذانهم )وهلذا قال :  

(( ثُم  .]25)[الكهف:(( َولَِبثُوا ِفي َكْهِفِهْم َثالَث ِمائٍَة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا )وسيأيت بياا يف قوله تعاىل : 
َناُهمْ  (( َوُهَو م من النوم ، ومسى اهللا اإليقاظ من النوم بعثاً ألن النوم وفاة ، قال اهللا تعاىل : ) وذلك بإيقاظه) بـََعثـْ

َعُثُكْم ِفيِه  أي بالنهار ، وقال اهللا تعاىل :  ]60)[األنعام:) الِذي يـَتَـَوفاُكْم بِاللْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنـَهاِر ثُم يـَبـْ

 ُه يـَتَـَوفِتي َلْم َتُمتْ (( الل(( ثم يتوفاها ، فالنوم وفاة وهلذا قال :  ]42)[الزمر:) ى األَنـُْفَس ِحيَن َمْوتَِها َوال
لكن اعلم أن مثل  ) ...(( لنعلم )،  )لِنَـْعَلَم َأي اْلِحْزبـَْيِن َأْحَصى ِلَما لَِبثُوا َأَمًدا ) (() يعين أيقظناهم بعثناهم )

ومعلوم أن علم سيكون ليس   الرؤيا ، وظهور ، ومشاهدة أي ...ن : الشيء األول : بهذه العبارة يراد ا شيئا

كعلم ما كان ، أليس كذلك ؟ بلى ، ألن علم اهللا عز وجل بالشيء قبل وقوعه علمه بأنه سيقع لكن بعد وقوعه 

نعلم علمًا يرتتب عليه  إذاً  احلساب هو املراد باآليةالشيء الثاين : أن العلم الذي يرتتب عليه  علمه بأنه وقع .

ُلَونُكْم َحتى نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصاِبرِينَ وذلك كقوله تعاىل :  علم هذا قبل ، فهو ي]31)[حممد:) (( َولََنبـْ

الثاين : و علم الظهور واملشاهدة كعلم ...  مبعىن علم الظهور ومشاهدة ، وليس أن يبتلينا قد ... لكن هذا ...

أنه يقع وما علم أنه سقط  أما يف حق وقوع املعلوم بالنسبة هللا هذا حق ، بينما أنه علم لماً يرتتب عليه احلساب ع

( أن يعلم ما سيقع يف خرب الصادق لكن علمنا بذلك كعلمنا به إذا شاهدناه ، وهلذا جاء يف غري طريق  كل ...
( يعين الطائفتني  ( الحزبين ) )بـَْيِن َأْحَصى ِلَما لَِبثُوا َأَمًدا )لِنَـْعَلَم َأي اْلِحزْ  ((،  ليس الخبر كالمعاينة )

) يعين أوفر (( أي الحزبين أحصى )يعين أبلغ يف اإلحصاء وليست فعًال ماضيا بل هي اسم تفضيل  أحصى )

) مث جاء من ض يوم )(( لبثنا يوم أو بع) يعين املدة اليت لبثوها ، ألم تنازعوا أمرهم فقالوا: (( لما لبثوا أمدا )

(( َنْحُن نـَُقص َعَلْيَك نـََبَأُهْم  . )لِنَـْعَلَم َأي اْلِحْزبـَْيِن َأْحَصى ِلَما لَِبثُوا َأَمًدا ) ((بعدهم أيضاً اختلفوا كم لبثوا ؟ 
 ق ، متضمن للعلم ، والصد تبارك وتعاىلصدقًا وعلمًا وبيانًا وإيضاحًا ألن كالم اهللا حنن نقص ) ) بِاْلَحق

والفصاحة ، واإلرادة ، أربعة أشياء : علم كالمه عز وجل عن علم ، كالمه أيضًا عن صدق ، كالمه يف غاية 

) قص اهللا عز (( نحن نقص )الفصاحة ، إرادته ذا الكالم خري إرادة ، يريد مبا يتكلم به عبادته عز وجل ، إذاً 

: عن صدق ، والثالث : بأفصح ألفاظه لثاين وجل أمجل القصص ، وأحسن القصص ألنه صادر عن علم ، وا

والبد حكم  الرابع : اإلرادة ، مل جند يقص علينا أن نضل  وأبينها وأوضحها ، وال شيء أفصح من كالم اهللا 

إذا قال قائل : حنن للجماعة ؟ فاجلواب للجماعة صح ؟  ) (( نحن نقص )علينا أن تدي وأن نعترب ، وقوله : 

إذا أسند الواحد إىل نفسه صيغة اجلمع فهو يعين أنه  ل وعال من أعظم العظماءالشك أنه جال ، واحد ، لكنه 

 لوك والرؤساء إذا أرادوا أن يصدروا القرراتاهللا عز وجل ، و هلذا جتد امل تعظيماً، ومعلوم أنه ال أحد أعظم من
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وبة إىل اهللا عز وجل املراد ا تعظيمه ، إذاً كل ضمائر اجلمع املنس اذا يقولون ؟ حنن فالن وفالن نأمر بكذا وكذام

) أي (( بالحق )) أي خربهم ، (( نبأهم )عليك وحندثك به  ) أي نقص(( نقص عليك نبأهم بالحق )

َيٌة آَمُنوا ِبَربِهْم  ((بالصدق املطابق للواقع ،  ) شباب ، لكنهم عندهم قوة عزمية ، قوة (( فتية )) ، )ِإنـُهْم ِفتـْ

زادهم اهللا عز وجل هدى ، ألن اهللا تعاىل يزيد الذين يهتدون هداه ، وكلما ازدت  )ْدنَاُهْم ُهًدى )َوزِ (( إميان 

يف أن  ) أي ثبتناها وجعلنا هلم رباطا(( وربطنا على قلوبهم ) عمًال بعلم زادك اهللا هداه ، أي زادك اهللا علماً ، 

نهم ملا أم شباب ، والشاب رمبا يؤثر يف أبوه ويقول لك قهم وخمالفة اللفظ حتتاج إىل تثبيتمجيع قومهم على صد

) يعين ثبتناها (( وربطنا على قلوبهم )له : اكفر ولكن اهللا ربط على قلوم وثبتهم ، اللهم ثبتنا يارب العاملني ، 

) ومل يبالوا ) اَألْرضِ فـََقاُلوا رَبـَنا َرب السَمَواِت وَ  ((معلمني بالتوحيد  ) يعين يف قومهم(( إذ قاموا )قويناها 

َناِت َوالِذي َفَطَرنَا فَاْقِض َما  (( قَاُلوا َلْن نـُْؤثَِرَك َعَلى َما َجاَءنَا ِمنَ فهم كسحرة فرعون ماذا قالوا ؟  بأحد اْلبَـيـ
نـَْيا )((  ) سوى لتبغي) َأْنَت قَاضٍ  َما تـَْقِضي َهِذِه اْلَحَياَة الدمنتهية والبد  ية، والدنيا كلها قاض]72)[طه:ِإن

   هلرم املوت وهلذا يقول الشاعر : لكل إنسان من أحد أمرين : إما اهلرم ، وإما املوت ، وهلذا ا

    لذاته باستنكار الموت والهرم        ال طيب للعيش ما دامت منغصة                 

 منهم من ينسى هذا األمر لكن من نعمة اهللا عز وجل أن الناس ينسون هذا األمر لكن هؤالء الناسني ...

باخللط بني أمرين ، يف الفرتتني ياال نكمل ونسأل اهللا العون ولكن  طاعة اهللا ، ومنهم من يشتغل ...باالشتغال ل

(( أم حسبت أن وقفنا يف املناقشة إىل  أسأل هل تريدون أن نسأل عن الدرس املاضي أو منشي ؟ تسألون .
) إيش اللي وقفنا عليه ؟ اللي كهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا )(( ال) نعم أصحاب الكهف والرقيم )

(( إذ وله تبارك وتعاىل :  ) طيب ، (( إذ أوى )قرأناه بعد األذان هو اللي حيتاج إىل مناقشة ألن األول ناقشناه 
  ) ما املراد بالفتية هنا ؟ يعين معىن الفتية ؟ أوى الفتية إلى الكهف )

  : .....الطالب

  : أحسنت . خالشي

  ) ومل يقل : فأمنناهم إشارة إىل ؟ (( فضربنا على آذانهم )قوله : 

  : ..... الطالب

: إذا عمت نومهم وأم ال يسمعون شيئاً ، والنائم الذي نومه خفيف يسمع ، وكلما صوت عليه مسع أما  الشيخ

  هؤالء فال يسمعون .

  ) يستفاد منه أنت ؟ (( بعثناهم )قوله : 
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  أن النوم يسمى وفاة .:  الطالب

  : أن النوم وفاة وهل يف القرآن ما يدل على ذلك صراحة ؟  الشيخ

َعُثُكْم ِفيهِ : نعم ، قول اهللا عز وجل :  الطالب  (( َوُهَو الِذي يـَتَـَوفاُكْم بِاللْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنـَهاِر ثُم يـَبـْ
  .]60)[األنعام:)

  : أحسنت . الشيخ

، أليس اهللا تبارك وتعاىل عاملا بذلك قبل ]12)[الكهف:(( لِنَـْعَلَم َأي اْلِحْزبـَْيِن َأْحَصى ِلَما لَِبثُوا َأَمًدا )وله : ق

  أن يكون ؟ 

  : ..... الطالب

  : اجلواب نعم وال ال . الشيخ

  : بلى هو عامل . الطالب

  ؟ ) واملعروف أن الالم للتعليل (( لنعلم ): كيف قال :  الشيخ

  : ..... أنه يقال : علم ظهور ومشاهدة ، أو أنه علم بذاته . الطالب

  : يعين علم يرتتب عليه اجلزاء ، طيب ، لكن يف غري هذه اآلية قد ال يصح هذا الوجه الثاين . الشيخ

  ) ما مها ؟ (( أي الحزبين )

  : احلزبني هم هؤالء الفتية أو الذين عثروا عليهم . الطالب

قَاَل  ((الفتية وإما قومهم الذين عثروا عليهم ، طيب لكن الفتية أقرب ألن اهللا سيقول فيما بعد : :  إما  الشيخ
ُهْم َكْم لَِبْثُتْم قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاُلوا رَبُكْم َأْعَلُم ِبَما لَِبْثُتمْ  ، أظن انتهينا ]19[الكهف: )) قَاِئٌل ِمنـْ

  ) .وربطنا على قلوبهم )(( إىل قوله : 

(( ربطنا على ) ) (( َورََبْطَنا َعَلى قـُُلوِبِهْم ِإْذ قَاُموا فـََقاُلوا رَبـَنا َرب السَمَواِت َواَألْرضِ قال اهللا عز وجل : 
) أي حني قاموا ، قاموا يعين بأقوامهم (( إذ قاموا )) أي ثبتناها وقويناها كأا شيء ربط عليها ، قلوبهم )

) وليس رب فالن وفالن بل هو رب (( ربنا رب السماوات واألرض )ربئني مما كان عليهم هؤالء األقوام ، مت

السماوات واألرض فهو سبحانه وتعاىل مالك ، وخالق ، ومدبر للسماوات واألرض ألن الرب الذي هو اسم من 

سماوات السبع واألرض كذلك سبع كما أمساء اهللا معناه اخلالق ، املالك ، املدبر ، رب السماوات واألرض ، ال

َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه ِإَلًها َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا  ((جاءت بذلك النصوص وال حاجة لذكرها ألا معلومة واحلمد هللا 
،  ) سواه ، فأقروا بالربوبية وأقروا باأللوهية(( إلهًا )) دعاء مسألة وال دعاء عبادة ، (( لن ندعو )،  )َشَططًا )
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) أي سواه عز ) َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه ِإَلًها (() واأللوهية قالوا : (( ربنا رب السماوات واألرض )الربوبية قالوا : 

) اجلملة هذه مؤكدة بثالث مؤكدات وهي : الالم ،  وقد ، ) َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا((  )َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا َشَططًا )(( وجل ، 

مائًال  )َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا َشَططًا )(( ) أي لو دعونا إهلًا سواه ، (( إذًا )ليه الالم ، وقوله : والقسم الذي دلت ع

(( وموغًال يف الكفر ، وصدقوا لو أم دعوا غري اهللا إهلًا لقالوا هذا القول املائل املوغل يف الكفر والعياذ باهللا ، 
(( هؤالء قومنا ) يشريون إىل وجهة نظرهم يف انعزاهلم عن قومهم ، قالوا : ) َهةً َهُؤالِء قـَْوُمَنا اتَخُذوا ِمْن ُدونِِه آلِ 

(( ) ) َلْوال يَْأتُوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍن بـَينٍ  (() من دونه آهلة ، عبدوها من دون اهللا (( آلهة )) أي سريوا اتخذوا )
العربية ليس هذا موضع ذكرها لكنها هنا مبعىن هال ، ) هنا مبعىن هال ، ولوال هلا معاين جاءت هلا يف اللغة لوال )

) (( يأتون عليهم )، أي هال جاءوا ، ]13)[النور:) (( َلْوال َجاُءوا َعَلْيِه بَِأْربـََعِة ُشَهَداءَ مثلها مثل قوله تعاىل : 

أا بآهلة ، وأن يثبتوا أي على هذه اآلهلة أي على كوا آهلة وكوم يعبدوا ، فاملطلوب منهم شيئاًن : أن يثبتوا 

) (( بسلطان بين )) وقوله : ) َلْوال يَْأتُوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍن بـَينٍ  ((أن عبادم هلا حق وكال األمرين مستحيل ، 

ِإْن  ((السلطان كل ما لإلنسان به سلطة ، كل شيء له سلطة به فهو سلطان ، قد يكون املراد به الدليل مثل 
(( ِإنَما ُسْلطَانُُه َعَلى ، وقد يكون املراد بالقوة والغلبة لقوله تعاىل : ]68)[يونس:) ُسْلطَاٍن ِبَهَذا ِعْندَُكْم ِمنْ 

،  وقد يكون احلجة والربهان كما هنا وكما ذكرنا قبل ]100)[النحل:الِذيَن يـَتَـَولْونَُه َوالِذيَن ُهْم بِِه ُمْشرُِكوَن )

حبجة ظاهرة يكون هلم ا سلطة ، واجلواب ميكن أو ال ميكن ؟ ال ميكن ، وهلذا ) أي (( بسلطان بين )قليل 

الفاء للتفريق ، ومن استفهام مبعىن النفي أي ال أحد أظلم  )افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا ) َفَمْن َأْظَلُم ِممنِ  ((قالوا : 

النفي صار فيه زيادة فائدة وهي أنه يكون مشرباً  ممن افرتى على اهللا كذباً ، واعلم أن  االستفهام إذا ضمن معىن

َمْن  ((معىن التحدي ألن النفي ارد ال يدل على التحدي لو قلت : ما قام زيد ما فيه حتدي ، لكن إذا قلت : 
افرتى على فهذا حتدي كأنك تقول : أخربين أو أوجد يل أحدًا أظلم ممن  )افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا ) َأْظَلُم ِممنِ 

) أي من أشد ظلماً ممن افرتى على اهللا كذباً بنسبة الشريك إليه وإىل غري ذلك (( من أظلم )اهللا كذبا ، وقوله : 

، كل من افرتى على اهللا كذباً فال أحد أظلم منه ، أنت لو كذبت على شخص لكان هذا ظلماً ، على شخص 

َفَمْن  ((رتيت على اهللا كذبًا صار ال ظلم فوقه وهلذا قال : أعلى منه لكان هذا ظلمًا أعلى من األول ، فإذا اف
افْـتَـَرى َعَلى  َفَمْن َأْظَلُم ِممنِ  ((فإن قال قائل : جند أن اهللا تعاىل يقول :  )افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا ) َأْظَلُم ِممنِ 
، وتأيت أظلم ]114)[البقرة:) اِجَد اللِه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ (( َوَمْن َأْظَلُم ِممْن َمَنَع َمسَ ويقول :  )اللِه َكِذبًا )

يف موضعني : وأظلم تدل على اسم التفضيل فكيف اجلمع ؟ نقول : إن اجلمع أا اسم تفضيل يف نفس املعىن 
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عًا ممن منع مساجد اهللا أن ) أي ال أحد أظلم من) (( َمْن َأْظَلُم ِممْن َمَنَع َمَساِجَد اللهِ الذي وردت به فمثًال 

يذكر فيها امسه ، الكذب أي الكذب أظلم ؟ الكذب على اهللا عز وجل فتكون األظلمية هنا بالنسبة للمعىن اليت 

سيقت فيه ، ليست أظلمية مطلقة ألا لو كانت مظلمية مطلقًا لكان فيه نوع من التناقض ، لكن لو قال قائل 

كت يف األظلمية ؟ يعين هذه أظلم شيء وهذه أظلم شيء ؟ نقول : ال ميكن : أال ميكن أن تقولوا : إا اشرت 

ألنه ال ميكن أن تقرن بني من منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وبني من افرتى على اهللا كذباً ، أيهما أعظم ؟ 

ألول ؟ أن تكون األظلمية الثاين ، فال ميكن أن يشرتكا يف األظلمية , وحينئذ يتعني املعىن األول ، ما هو املعىن ا

 (( َوِإذِ   . )افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا ) َفَمْن َأْظَلُم ِممنِ  (( بالنسبة للمعىن اليت سيقت له أو سيقت فيه ، 
يعين قال بعضهم ) من قائل هذا ؟ القائل هم الفتية ، ) اْعتَـَزْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِإال اللَه فَْأُووا ِإَلى اْلَكْهفِ 

) يعين أأووا إىل (( فأووا إلى الكهف )لبعض : ما دمتم اعتزلتم قومكم وما يعبدون من دون اهللا يعين أصنامهم 

الكهف وأل يف الكهف حيتمل أن تكون للعهد وكأنه ألفوا أن يأووا إليه أو إن املراد ا الكمال يعين إىل الكهف 

الكامل الذي مينعكم من قومكم ، أما األول فيحتاج إىل دليل ، يعين أا للعهد حيتاج أن نعلم أن هؤالء الفتية  

أوون فيه ، وأما الثاين فوجهه أنه إمنا يطلبون كهفًا مينعهم وحيميهم فتكون أل كانوا يذهبون إىل الكهف املعني ي

يَنُشْر َلُكْم رَبُكْم ِمْن رَْحَمِتِه َويـَُهيْئ  (( إلى الكهفلبيان الكمال أي إىل كهف مينعكم وحيميكم من عدوكم ، 
 تعاىل سوف ييسر لكم األمر ، ألن من ترك شيئاً هللا يعين أنكم إذا فعلتم ذلك فإن اهللا )َلُكْم ِمْن َأْمرُِكْم ِمرفـًَقا )

) الفاء يتبادر إىل الذهن أا يف جواب الشرط (( فأووا إلى الكهف )عوضه اهللا خريًا منه ، وهنا سؤال قوله : 

واملعروف أن إذ ليست للشرط وإمنا الذي للشرط هو إذا أو إذ إذا اقرتنت مبا ، لكن إذا مل تقرتن مبا فليست 

) أو (( فأووا إلى الكهف )شرط ، واجلواب عن ذلك أن يقال إما أا ضمنت معىن الشرط فجاء اجلواب ، لل

َويـَُهيْئ َلُكْم ِمْن (( إن الفاء للتفريق ليست للربط واملعىن فحينئذ إذا اعتزلتموهم فأووا إىل الكهف ، وقوله : 
(( َوتـََرى مث قال عز وجل :  ) أي مكانًا ترتفقون به .) (( مرفقاً أي يهيئ لكم من شأنكم  )َأْمرُِكْم ِمرفـًَقا )

(( ) يف قوله : ) تـََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمينِ  (() ترى أيها اإلنسان الشمس إذا طلعت ) الشْمَس ِإَذا طََلَعتْ 
َعْن َكْهِفِهْم  ((د بذلك أا متيل ) بالتخفيف واملرا(( وتزاور )) وأصلها تتزاور ، و (( تزاور )) قراءتان : تزاور )

) تصوروا كيف يكون الكهف اآلن ؟ إذا كانت تزاور عنه ذات اليمني ، يكون وجه الكهف إىل ) َذاَت اْلَيِمينِ 

الشمال ، وهلذا قال بعضهم : إن وجه الكهف على بنات نعش ، بنات نعش معروفة جنوم يف السماء يعرفها 

) قيل : املعىن (( تقرضهم )) تكون عن مشال الغار، وقوله : ) تـَْقِرُضُهْم َذاَت الشَمالِ  َوِإَذا َغَرَبتْ  ((أهل الرب 

ترتكهم ، وقيل : املعىن تصيب منهم ، وهو األقرب أا تصيب منهم ، وفائدة هذه اإلصابة ألجل أن متنع 
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) ) َوُهْم ِفي َفْجَوٍة ِمْنهُ  ((أجسامهم من التغري ألن الشمس كما يقول الناس : أا صحة وفائدة لإلنسان ، 

) يعود على هؤالء الفتية ، هذه الفجوة يعين الشيء الداخل يعين ) َوُهْم ِفي َفْجَوٍة ِمْنهُ  ((الضمري يف قوله : 

(( إذا طلعت ليسوا على جانب الباب مباشرة بل هم يف مكان داخل ألن ذلك أحفظ هلم ، ويف قوله تعاىل : 
) دليل على أن الشمس هي اليت تتحرك ، وهي اليت بتحركها يكون الطلوع قرض )(( إذا غرب ت) تزاور )

والغروب ، خالفًا ملا يقوله الناس اآلن : من أن الذي يدور هو األرض ، أما الشمس فهي ثابتة ، فنحن لدينا 

بني فإذا ثبت  شيء من كالم اهللا ، الواجب علينا أن جنريه على ظاهره وأال نتزحزح عن هذا الظاهر إال بدليل

لدينا بالدليل القاطع أن اختالف الليل والنهار بسبب دوران األرض فحينئذ جيب أن نأول اآليات إىل املعىن 

) يف رأي (( تزاور )) يف رأي العني (( إذا غربت )) يف رأي العني ، (( إذا طلعت )املطابق للواقع ، فنقول : 

أن يتبني لنا بالدليل القاطع أن الشمس ثابتة واألرض هي اليت تدور  ) يف رأي العني ، أما قبل(( تقرض )العني ، 

وبدوراا خيتلف الليل والنهار فإننا ال نقبل هذا أبداً ، علينا أن نقول : إن الشمس بدوراا يكون الليل والنهار ، 

( أتدري أين تذهب ر : صلى اهللا عليه وسلم ملا غربت الشمس قال أليب ذألن اهللا أضاف األفعال إليها ، والنيب 
فأسند الذهاب إليها ، وحنن نعلم علم اليقني أن اهللا تعاىل أعلم خبلقه وال نقبل حدثًا وال ظنًا لكن لو أن آل  ؟)

األمر تيقنا يقينًا أن الشمس ثابتة يف مكان واألرض تدور ويكون اختالف الليل والنهار حينئذ تأويل اآليات 

) الضمري يعود (( ذلك )) ) َذِلَك ِمْن آيَاِت اللهِ  ((قال اهللا تعاىل :  طوع به .واجب حىت ال خيالف الشيء املق

على حال هذه الفتية ، خروجهم من قومهم ، وإيوائهم إىل هذا الغار، وتيسري اهللا عز وجل غارًا مناسبًا متاماً 

ة ؟ اجلواب نعم ، نعتربه كرامة الشك أنه من آيات اهللا الدالة على حكمته ورمحته عز وجل ، هل نعترب هذا كرام

اللهم اهدنا وأعذنا من الظالم  )َمْن يـَْهِد اللُه فـَُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل فـََلْن َتِجَد َلُه َولِيا ُمْرِشًدا ) ((وال شك ، 

( فهو () هذه من الشرطية ، والدليل على أا شرطية حذف الياء من يهدي ، واجلواب (( من يهد اهللا )، 
) أصلها املهتدي بالياء لكن حذفت الياء ختفيفاً كما حذفت يف قوله تعاىل : (( فهو المهتد )) وقوله : المهتد )

أي من  )فـََلْن َتِجَد َلُه َولِيا ُمْرِشًدا )(( ) أي يقدر أن يكون ضاًال (( ومن يضلل )) ، (( الكبير المتعال )

خلرب من اهللا عز وجل تنبيه على أننا ال نسأل اهلداية إال من اهللا عز وجل ، يتواله ويرشده إىل الصواب ، ويف هذا ا

وأننا ال جنزع إذا رأينا من هو ضال ، ألن اإلضالل بيد من ؟ بيد اهللا عز وجل فنحن نؤمن بالقدر وال نسخط 

عليك أن  ترضى اإلضالل الواقع من اهللا لكن جيب علينا أن نرشد هؤالء الضالني فهنا شرط وقدر ، القدر جيب 

به على كل حال ، واملقدور فيه تفصيل : املشروع جيب عليك أن ترضى به بكل حال ، فنحن نرضى حيث أن 

قال  اهللا تعاىل جعل الناس على قسمني : مهتد وضال ، ولكن جيب علينا مع ذلك أن نسعى يف هداية اخللق .
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) أي الرائي ، أي حتسبهم أيها الرائي ، إذا رأيتهم (( تحسبهم )) ) دٌ (( َوَتْحَسبـُُهْم َأيـَْقاظًا َوُهْم رُُقو اهللا تعاىل : 

حتسبهم أيقاظاً ألنه ليس عليهم عالمة النوم ، النائم يكون مستغفًال وتغمض عيناه وهؤالء كأم أيقاظ ، ولذلك 

دع صاحبه يفرق اإلنسان بني رجل نائم ورجل مضطجع من حني ما يراه حىت لو أن املضطجع أراد أن يتنوم وخي

لعرف صاحبه أنه ليس بنائم ، هم إذا رأيتهم حتسبهم أيقاظاً مما يدل على أن أجسامهم بقيت على طراوا وعلى 

) وهذه من حكمة اهللا عز ) َونـَُقلبـُُهْم َذاَت اْلَيِميِن َوَذاَت الشَمالِ  (() مجع راقد (( وهم رقود )قوا ومل تتغري 

اليمني ومرة يكونوا على الشمال ، ومل يذكر اهللا الظهر وال البطن ، ألن النوم  على وجل ، يعين مرة يكونوا على 

) فيه دليل على أن فعل النائم ال ينسب إليه ، وجه الداللة ؟ (( نقلبهم )اليمني والشمال هو األكمل ، وقوله : 

؟ قال يف نومه : يف ذميت لفالن  أن اهللا أضاف تقلبهم إليه ، فلو أن النائم قال يف نومه : امرأيت طالق ، تطلق

ألف  ، يثبت ؟ ال، ألنه ال قسط له ، وال إرادة له ال يف القول وال يف الفعل ، واحلكمة من تقليبهم ذات 

اليمني وذات الشمال بعض العلماء قال : لئال تأكل األرض اجلانب الذي يكون مالصقًا هلا ، ولكن الصحيح 

من أجل توازن الدم يف اجلسد ، حىت يتوازن ألن الدم يسري يف اجلسد فإذا كان  أن احلكمة ليست هذه ، احلكمة

وََكْلبـُُهْم  ((على جانب واحد أوشك أن ينحرم منه اجلانب األعلى ، ولكن اهللا عز وجل حبكمته جعلهم يتقلبون 
) أي جالس على بطنه وقد راعيه )(( باسط ذ) يعين الكلب كأنه واهللا أعلم مل ينم ، ) بَاِسٌط ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصيدِ 

) ما هو الوصيد ؟ الوصيد هو يعين فتحة الكهف أو فناء الكهف ، يعين إما أن يكون (( بالوصيد )مد ذراعيه 

على الفتحة وإما أن يكون إىل جنب الكهف يف فنائه ليحرسهم ، ويف هذا دليل على جواز اختاذ الكلب 

به السنة ، حراسة احلرث جاءت به السنة ، حراسة اآلدمي من باب للحراسة ، أما حراسة املاشية فقد جاءت 

أوىل ، ألنه إذا جاز اختاذ الكلب حلراسة املاشية أو للصيد الذي هو كمال وليس بضرورة ، فاختاذه حلراسة البيت 

ُهْم ِفَرارًا وَ  َلوِ  ((قال اهللا عز وجل :  من باب أوىل . ُهْم رُْعًبا )اطَلْعَت َعَلْيِهْم َلَولْيَت ِمنـْ (( لو  )َلُمِلْئَت ِمنـْ
) ينزهلا اهللا يف قلب من يراهم حىت ال حياول أحد أن يدنو (( لوليت منهم فرارًا )) أيها الرائي عليهم اطلعت )

) ملئت ما هو أقل ، كله استزاد رعباً (( ولملئت منهم رعباً )) مع أم مل يلحقوه ، (( فراراً )منهم وهلذا قال : 

نَـُهمْ قال اهللا تعاىل :  يدل على شدة اخلوف الذي حيصل ملن رآه . ، وهذا َناُهْم لَِيَتَساَءُلوا بـَيـْ ) ) (( وََكَذِلَك بـََعثـْ

أي كما فعلنا م من هذه العناية تيسري الكهف هلم ، وإنامتهم هذه املدة الطويلة بعثهم اهللا ، أي مثل هذا 

) كما جرت به العادة أن الناس إذا ناموا يتساءلون إذا اءلوا بينهم )(( ليتسالفعل بعثناهم فعلنا م فعًال آخر 

 ((قاموا ، من الناس من يقول : ما الذي رأيته يف منامك ؟ ومنهم من يقول : لعل نومك لذيذ وما أشبه ذلك ، 
ُهْم َكْم لَِبْثُتمْ  َنا (() كجاري العادة كم لنا نائمني ؟ ) قَاَل قَاِئٌل ِمنـْ (( لبثنا يومًا ) ) يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْومٍ  قَاُلوا لَِبثـْ
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) أي بعض اليوم ، وذلك ألم دخلوا يف أول النهار وبعثوا من النوم يف آخر (( أو بعض يوم )) أي كامًال )

النهار فقالوا : لبثنا يوماً إن كان هذا اليوم الثاين أو بعض يوم إن كان هذا اليوم األول ، وهذا مما يدل على عمق 

) وكأن هؤالء القائلني قد شعروا بأن النومة ) رَبُكْم َأْعَلُم ِبَما لَِبْثُتمْ  (() أي قال بعضهم لبعض ) قَاُلوا ((مهم نو 

طويلة لكن ال يستطيعون أن حيددوا ، أما األولون فحددوا بناء على إيش ؟ بناء على الظاهر ، وأما اآلخرون فلم 

فَابـَْعثُوا  ((ن يفرق بني النوم اليسري والنوم الكثري ، مث قال بعضهم لبعض : حيددوا بناء على الواقع ، ألن اإلنسا
( وفي الرقة ربع ) ابعثوا بورقكم الورق هو الفضة ، كما جاء يف احلديث ) َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنةِ 

ْلَينظُْر َأيـَها َأزَْكى َطَعاًما  ِقُكْم َهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنةِ فَابـَْعثُوا َأَحدَُكْم ِبَورِ (( كان معهم دراهم من الفضة   العشر ) فـَ
ْلَيْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنهُ  ) والتوكيل يف (( فابعثوا أحدكم )) تضمن هذا أوًال : جواز التوكيل يف الشراء  لقوهلم : ) فـَ

حابه أن يشرتي له أضحية ، أعطاه وكل أحد أص ρالشراء جائز ، ويف البيع جائز أيضًا ، وال خيفى أن الرسول 

النيب دينار قال : اشرت أضحية ، فاشرتى شاتني ، بالدينار مث باع إحدامها بدينار فرجع بشاة ودينار فدعا له 

أن يبارك اهللا له يف بيعه فكان ال يشرتي ترابًا إال ربح فيه ، وقد أخذ العلماء من هذا  صلى اهللا عليه وسلم

الفضويل أي جيوز لإلنسان أن يتصرف يف مال غريه إذا علم غريه يرضى بذلك ، فهؤالء احلديث أنه جيوز تصرف 

وكلوا أحدهم أن يذهب إىل املدينة ويأيت بالرزق ، ويف هذا أيضًا دليل على أنه ال بأس على اإلنسان أن يطلب 

ًا على ضعف قول الفقهاء : إنه ال يصح ) وفيه دليل أيض) فـَْلَينظُْر َأيـَها َأزَْكى طََعاًما(( أطيب الطعام لقوهلم : 

الوصف باألفعل ، مفهوم هذا ؟ طيب الوصف باألفعل يعين معناه ال جيوز أن تقول : أبيعه عليك براً أطيب ما 

يكون ، قالوا : ما جيوز هذا ، ألنه مال طيب إال وفوقه أطيب منه ، ولكن يقال : إن هذا يرجع إىل العرف 

) هل من السنة أن يشهد لطلب ) فـَْلَينُظْر َأيـَها َأزَْكى طََعاًما(( ، يف ذلك املكان فأطيب يعين يف ذلك الوقت 

األزكى من الطعام ؟ اجلواب نعم ، وذلك أن ا لنيب صلى اهللا عليه وسلم الذين باعوا التمر الرديء بتمر جيد 

، واتركوا طلب األطيب ، فاإلنسان  منه ومل ينههم عن هذا ، ما قال : هذا ترفه النيب صلى اهللا عليه وسلمليطعم 

قد فسح اهللا له يف أن خيتار األطيب من الطعام أو الشراب ، أو املساكن ، أو الثياب ، أو املراكب ما دام اهللا 

) يعين يشرتي ويأتيه ، فجمعوا يف التوكيل بني الشراء (( فليأتكم برزق منه )أعطاه قدرة على ذلك فال يالم ، 

) أي يتعامل خبفية ، لئال يشعر م فيؤذون وهذا يعين أم ظنوا أم مل يلبثوا إال ) َيتَـَلطفْ َولْ  ((واإلحضار ، 

  أي ال حيضرن أحداً بكم مث عللوا هذا األمر بالتلطف والنهي عن اإلشعار )َوال ُيْشِعَرن ِبُكْم َأَحًدا ) ((قليًال ، 

 (() يعين إن عدمت يف ملتهم ) وُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم ِفي ِملِتِهْم َوَلْن تـُْفِلُحوا ِإًذا(( ِإنـُهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يـَْرُجمُ 
يعين أم البد أن يقتلوكم أو يردوكم على أعقابكم بعد إميانكم ، ويف هذا دليل على اختاذ احلذر من  )َأَبًدا )
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(( وََكَذِلَك مث قال عز وجل :  يقع اإلنسان فيها . األعداء بكل وسيلة إال الوسائل احملرمة فهي حمرمة ال جيوز أن
لِيَـْعَلُموا َأن َوْعَد اللِه  (() يعين أضف إىل بعثهم أن اهللا أعثر عليهم ، يعين أطلع عليهم قومهم ) َأْعثـَْرنَا َعَلْيِهمْ 

) ، ملاذا ؟ إما أن املعىن وعد اهللا حق )(( ليعلموا أن ) أطلع اهللا قومهم عليهم ) َحق َوَأن الساَعَة ال رَْيَب ِفيَها

لقيام الساعة الذي كان ينكره هؤالء ، أو بأن اهللا تعاىل ينجي املؤمنني من الكفار ، ألن هؤالء فتية سبعة جنوا من 

َوَأن (( أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحيد ، والظاهر أن املعىن ليعلموا أن وعد اهللا حق بنصر أوليائه ، 
 أي ال شك ، واقعة ال حمالة ، مث قال عز (( ال ريب فيها )) الساعة يعين قيام الساعة ) اَعَة ال رَْيَب ِفيَهاالس (

نَـُهْم َأْمَرُهمْ  ((وجل :    ) متعلقة .) ِإْذ يـَتَـَناَزُعوَن بـَيـْ

  

  


